
Aurinkoista toukokuuta!

Suomessa oli pitkä ja perinteinen talvi. Lunta oli paljon etelää myöden, kevään tulo on ollut
tuulista ja kylmää. Itseäni tämä ei ole haitannut, niin pienistä asioista voi iloita: Nautin joka ilta
siitä, että saan ulkoilla päivän viimeisen koiralenkin vielä luonnonvalossa klo 22.30, kevättä
nuuhkien. Lisääntynyt valo on ilahduttanut jo pidemmän aikaa, lisääntyvä vehreys ja vihreys
antaa toivoa maailmalta kuuluvien synkkien uutisten keskellä.
Tässä kirjeessä on paljon mielenkiintoista asiaa, jos (kun) et ehdi kaikkia vinkkejä enää
loppukevään aikana hyödyntämään, saat varmasti ajatuksia syksyn ensimmäisille tunneille tai
ensi vuoden suunnitelman kirjoittamiseen.

Olen jo pitkään koonnut tämän kirjeen aineksia, mutta halunnut odottaa, jotta saan kirjeeni
"kruununjalokiveksi" kesän koulutuspäiviemme ohjelmatiedot.
Olemme innoissamme: Pääsemme pitkästä aikaa tapaamaan taas Helsingissä. Koulutuspäivät
järjestetään siis 4.-5.8.2022 Helsingissä, Opetushallituksen tiloissa. Koulutuspäivät maksetaan
Suomi-kouluille kohdennetusta valtionavusta, näin ollen laadukas ohjelma on osallistujalle - juuri
Sinulle - ilmainen. Toivomme, että mahdollisimman moni hyödyntää koulutuksen tänäkin
vuonna!
(Jos et kuitenkaan pääse Suomeen elokuun alussa, voit seurata koulutuspäivien aamupäiviä
etänä ja osallistua yhteen etäpajaan perjantaina. Nämä osiot voi katsoa myös myöhemmin
tallenteena.)
Koulutuspäivien ohjelma ja järjestelyt laaditaan yhteistyössä Opetushallituksen, Suomi-Seuran
sekä Suomi-koulujen tuki ry:n hallituksen voimin.

Koulutuspäivien teemaksi valikoitui tänä vuonna monilukutaito, mediataidot sekä
Suomi-koulujen kehittäminen. Maailman muutos on nopeaa, tästä meillä on todella
käsinkosketeltavaa kokemusta ihan jo viimeistenkin vuosien osalta, muutokset ovat näkyneet ja
vaikuttaneet kaikissa Suomi-kouluissa. Pysähdymme hieman miettimään tulevaisuuden
Suomi-koulun suuntaa ja olemusta!

TULEVAISUUDEN TAIDOT Monilukutaitoa, digiä ja kierrätystä - koulutuspäivien ohjelma ja
ilmoittautumislinkki:
https://suomikoulut.fi/kaikki-mukaan-opettajien-koulutuspaiville-4-5-8-2022/

Ateneum - etäkohtaamiset
Suomi-koulujen tuki ry. on ollut mukana Ateneumin hankehakemuksessa, jolla haettiin varoja
etäkohtaamisten järjestämiseen taidemuseossa. Hanke toteutui!
Haemme nyt noin 5-7 suomi-kouluryhmää, jotka voisivat hankkeeseen osallistua syyskuussa
2022. Oppilaiden tulisi olla noin 11-14 - vuotiaita.
Ilmiantakaa koulunne kiinnostus allekirjoittaneelle, niin välitän tietonne eteenpäin Ateneumiin,
joka hoitaa käytännön järjestelyt. Mikäli saan paljon ilmoittautumisia, ilmoita tietysti kaikki
Ateneumiin mutta vain 5-7 ensimmäistä (ryhmien koosta riippuen) pääsevät mukaan - jos
Ateneumin väki ei sitten laajenna palveluaan.
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Tietoa ohjelmasta:

Mun Ateneum on Ateneumin taidemuseon etäkohtaamisten kehittämishanke alakouluille, viides–kuudesluokkalaisille. Vuosina 2021–2022

toteutettavaa hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Valtakunnallisessa hankkeessa tarjotaan 400 koululuokalle etäkohtaamisia

taustamateriaaleineen. Mun Ateneum -ohjelmassa keskiössä ovat vuorovaikutus ja oppilaiden osallisuus sekä monialainen oppiminen.

Jokaiselle luokalle lähetetään materiaalipaketti, joka sisältää laadukkaat välineet työskentelyyn. Ohjelmaa varten on kehitelty Mun Ateneum

-verkkosivut, jotka koostuvat opettajan ohjeista, tuntisuunnitelmista ja oppilaille suunnatusta tehtäväsivusta, jossa jokaisessa ohjelman

vaiheessa on oma osionsa ja omat tehtävänsä. Verkkosivuilta löytyy myös pelillisiä osioita, kuten tietovisoja ja interaktiivinen piirustuksen

tekniikoita esittelevä video. Lisäksi verkkosivuilla esitellään lukuisia taidekuvia Ateneumin kokoelmista. Ohjelmaan osallistuneilla oppilailla ja

opettajilla on mahdollisuus antaa anonyymia palautetta verkkosivuilla.

Verkkomateriaalissa huomioidaan ikäryhmän tavat käyttää mediaa. Esimerkiksi Mun Ateneum -hankkeen verkkosivuilla ohjelmaa vie eteenpäin

suosittu tubettaja. Osaan ohjelman tehtävistä oppilaat voivat osallistua omilta laitteilta. Tavoitteena on tarjota koululaisille innostava

virtuaalinen museokokemus, mahdollistaa osallistuminen omista lähtökohdista ja antaa onnistumisen kokemuksia taiteen parissa. 
Maantieteellisesti saavutettavana ja osallistujille maksuttomana hanke edistää yhdenvertaisia mahdollisuuksia saada tietoa Suomen taide- ja

kulttuurihistoriasta sekä kokea kuvataiteemme merkkiteoksia digitaalisesti. Yhdenvertaisuutta tuetaan käyttämällä selkosuomea sekä oppilaille

tarkoitetuissa teksteissä että opastuksella. Mun Ateneum -ohjelmassa on huomioitu opetussuunnitelman ydintavoitteet monialaisen oppimisen

ja laaja-alaisen osaamisen, kuten ajattelun, oppimaan oppimisen, kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun, osalta.

ateneum.fi/mun-ateneum

Suomen lasten metsäretkipäivä 13.5.2022
Suomalaisessa metsässä on sitä jotakin, ikiaikaista voimaa ja puhtautta. Suomen lapsilla on
metsäretkipäivänsä jo ensi viikolla. Varsinaisesta päivästä huolimatta suomalaista metsää voi
sanoittaa ja tunnelmoida milloin vain. Suomalaisen metsään voi tehdä vaikka virtuaaliretkiä,
tähän löytyy linkit ja ohjeet netistä. Samasta sivustosta löytyy vinkit metsäretkiin ja esim.
metsäsydän-haasteeseen sosiaalisessa mediassa (vanhemmille oppilaille?).
https://blogs.helsinki.fi/metsaretkipaiva/

Kotisuomea - verkkotehtävät
Upea suomi-kouluopettajista koostunut tiimi, jota veti Berliinin Suomi-koulun Anni Sirkka, laati
verkkotehtäviä Alfons Education - nimiselle verkkoalustalle. Tehtävät pohjautuvat löyhästi
Kotisuomea-kirjan aihealueisiin, ja ne ovat ILMAISEKSI hyödynnettävissä kaikille meille. Alfons
Education -alustalle voi teistä kuka tuhansa tehdä myös omia, uusia, tehtäviä tai voit antaa
pidemmälle edenneille oppilaille mahdollisuuden tehdä tehtäviä, joita sitten muut oppilaat
hyödyntävät. Käyttäjien vinkki: Käyttö on helppoa ja verkkoalustaa ei saa rikki :-) - joten kaikki
kokeilemaan! Tutustukaa jo olemassaoleviin materiaalehin tai laatikaa vaikka kesätauon aikana
uutta - Alfons Education tarjoaa tämän palvelun meille, ja toivoo vastineeksi vain
kommenttejamme verkkoympäristöstä ja sen käytöstä (niin kehitettävää kuin onnistumisiakin).
Tietoa verkkotehtävien laadinnasta: https://suomikoulut.fi/2555-2/ . Järjestämme aiheesta vielä
uuden verkkotapaamisen syyskuussa 2022.

Eurooppa-aiheinen koulukerta
Eurooppa-päivää vietetään huomenna 9.5.2022.
Eurooppa-aiheisen koulukerran voi toki pitää ihan milloin vain, se on monelle Euroopassa
asuvalle luontevaa ja Euroopan ulkopuolella asuvalle ehkä silmiä avaavaa, kuinka paljon
Euroopan unionin sisällä on yhteisesti päätettäviä asioita.

Eurooppa-päivä kahdessa minuutissa: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2010/05/17/eurooppa-paiva-95
Eurooppa-hymni: https://www.coe.int/fi/web/about-us/the-european-anthem
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EU-väritystehtäviä, helppoja muita tehtäviä:
https://peda.net/sodankyla/koulujen-sivut/etwinning/e9/alakoulu-1-2/ejsv:file/download/fd16379ff
bdcdcc71e7eb4db389648e4a861564a/Eurooppa%20ja%20sin%C3%A4%20-v%C3%A4rityssiv
ut.pdf
Muistipeli Euroopan maiden lipuista:
https://europa.eu/kids-corner/memory/index_fi.htm#/choose_level
Sähköinen kirja: Tutkimusretkellä Euroopassa:
https://peda.net/sodankyla/koulujen-sivut/etwinning/e9/alakoulu-3-4/te:file/download/75c6ebacf2
6e821d5d4f5caa561e6897d4bb2a4f/Tutkimusretkell%C3%A4%20Euroopassa.pdf

Eurooppa-päivän tutkinnassa voi hyödyntää oppilaideni tekemiä Kahoot! -visoja, jotka on tehty
suomalaisesta näkökulmasta mutta Euroopan unionia silmällä pitäen:
Eurooppalaisia ruokakysymyksiä:
https://create.kahoot.it/share/euroopan-ruoat-perustaso/51f54e59-aed0-4cb2-a655-87dcfd83c0
a2
Euroopan unioni:
https://create.kahoot.it/share/euroopan-unioni/9aee65a4-a7f9-4f78-bb1f-c246a40847b9
Euroopan maat ja EU:
https://create.kahoot.it/share/euroopan-maat-tuomas-ja-joonas22/21c99768-8f6c-419c-a2f7-7da
716d6fff9

Juhlakalenteri
Suomalaisen kirjallisuuden seuran juhlakalenteri on oiva tapa saada oman koulun vuosikelloon
uusia juhlia tai pohtia vanhoja "virstanpylväitä" uudesta näkökulmasta. Kalenterissa kerrotaan
toukokuusta monelle suomikoululaisellekin sopivasti:

"Touko tarkoittaa viljaa, joka alkaa kasvaa keväällä. Kaura, ruis, ohra ja vehnä ovat tavallisia
viljakasveja Suomessa. Touot on tehty, kun viljat on kylvetty. Kylvää tarkoittaa, että viljan
siemenet laitetaan maahan. Touko on myös etunimi."

Juhlakalenterin linkki: https://juhlakalenteri.finlit.fi/
Suomalaisen kirjallisuuden seuran linkit muihin oppimateriaaleihin (mm. Seitsemän veljestä
pikaversiona on aika kätevä...):
https://www.finlit.fi/fi/verkkoaineistot/oppimisaineistot#.Ynd4TehBxPa

TIEDONANTOJA:

Kesälukioseuran suomen kielen ja kulttuurin kesäkurssit
Onko sinulla suomalaiset sukujuuret? Haluatko kehittää suomen kielen taitoasi? Suunnitteletko

paluumuuttoa Suomeen?
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Kaipaatko uusia kansainvälisiä kavereita? Suomen kielen ja kulttuurin kesälukio on täällä taas,

kahden vuoden etäilyn jälkeen jälleen leirimuotoisena!

Kesälukioseuran sivut: https://kesalukio.fi/project/suomen-kieli-kulttuuri/

SÄDE - muotoilukasvatustapahtuma ILMAISEKSI & ETÄNÄ 22.5.2022
SÄDE22 - muotoilukasvatuksen etätapahtumassa kuulet huikeita esimerkkejä kansainvälisestä
koulutusviennistä luonnonvärioppaan toteuttamiseen - tervetuloa mukaan!
Puheenvuorojen lisäksi pääset osallistumaan digimarkkinointikoulutukseen, joka on suunnattu
erityisesti taiteen perusopetuksen ja muotoilukasvatuksen parissa työskenteleville. Tule mukaan
kuuntelemaan, kokeilemaan ja keskustelemaan, miten toteutetaan muotoilukasvatuksen
kansainvälisiä konsepteja, vaikuttavaa digimarkkinointia, yhteistyötä ja kiinnostavia
oppimateriaaleja.
Tutustu SÄDE22 -ohjelmaan ja ilmoittaudu.
Tapahtuma on maksuton. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tapahtumaa.
Etätapahtuman ohjelmaa on mukana toteuttamassa alan huippuosaajat: Education Finland,
ARKKI International, Call to Action, Kouvolan kansalaisopisto ja Forssan kuvataidekoulu.

Virallinen todistus suomen kielen osaamisesta
Perustajajäsenemme ja pitkäaikainen kumppanimme Kansanvalistusseura – Etäkoulu Kulkuri
muistuttaa, että tärkeä avain suomalaisiin korkeakouluihin sekä oppilaitoksiin on virallinen
todistus suomen kielen taidosta. Kielitaitoa ei osoiteta erillisellä kielikokeella, vaan kielitaidosta
tulee olla YKI-todistus tai esimerkiksi Etäkoulu Kulkurin todistus peruskoulun 9. luokan suomen
kielestä. Näiden todistusten hankinnassa tai lapsen/nuoren kielitason testaamisessa voi
Etäkoulu Kulkuri olla avuksi. Todistukset voi hankkia esimerkiksi Etäkoulu Kulkurin opinnoilla,
näitä opintoja tukee ja täydentää luonnollisesti Suomi-koulu. Lisätietoja Etäkoulu Kulkurin
kursseista: kulkurikoulu.fi.

Viestintä ja jäsenyys
Muistathan seurata yhdistyksemme sivuja Facebookissa: Suomi-koulujen tuki ry. - virallinen ja
julkinen sivusto, Suomi-koulujen opettajat (suljettu ryhmä). Suomi-koulujen opettajat - ryhmässä
on valtavasti vinkkejä tuntien suunnitteluun ja toteutukseen sekä inspiroivia onnistumisia eri
puolilta maailmaa. Olemme myös Instagramissa @suomi_koulujen_tuki_ry . Yhdistyksen
viralliset nettisivut ovat myös pullollaan opetusvinkkejä, hallinnollista opastusta (Suomi-Seuran
julkaisemaa erinomaista tietoa) sekä ajankohtaisia asioita: www.suomikoulut.fi .
Jos nettisivuillamme on oman koulusi vanhentuneet yhteystiedot(nettisivut), pyydämme
ystävällisesti kertomaan virheistä meille - jotta voimme päivittää sivut ajantasaisiksi
säännöllisesti. Jos haluat poistua tältä jäsenlistaltamme, laitathan siitäkin viestiä- että voimme
poistaa sinut rekisteristämme.
Jos taas koulusi muut opettajat eivät saa näitä jäsenkirjeitä, he voivat rekisteröityä
jäseneksemme itse: https://suomikoulut.fi/info/liity-jaseneksemme/

Tapaamisiin elokuussa, iloa ja valoa toukokuuhun!
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kirjoita: puheenjohtaja.suomikoulut@gmail.com
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